
      

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1) 

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2016 ska 

styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska 

bestå av en representant vardera från två eller tre av bolagets större ägare per den 31 augusti.  

Den inför årsstämman 2021 utsedda valberedningen, bestående av Anna Sundberg 

(Handelsbanken Fonder AB) ordförande, Robert Vicsai (SEB Investment Management AB), 

Christer Jönsson (eget innehav) och styrelsens ordförande Torgny Hellström, har föreslagit att 

Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman. 

Förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande 

och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 8-11) 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att 

omval sker av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och 

Synnöve Trygg. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande. 

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna framgår av bolagets 

årsredovisning 2020. 

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för tiden till och med årsstämman 2022 ska 

oförändrat vara 1 305 000 kr. Styrelsens ordförande ska erhålla 545 000 kr och var och en av 

övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 190 000 kr. Ersättningen för 

utskottsarbete föreslås vara 45 000 kr för ledamot i revisionsutskottet, 90 000 kr för 

ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kr för ledamot och ordförande i 

ersättningsutskottet.  

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen slutligen att 

revisionsbolaget EY ska väljas som bolagets revisor för ytterligare en mandatperiod om ett år 

samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. EY har meddelat att 

huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Martin Henriksson i det fall 

EY väljs till revisor. 

Information om principer för utseende av valberedning 

Årsstämman 2016 beslutade att principerna för utseende av valberedning ska vara följande 

och gälla tills vidare:  

”Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, 

ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear 

Sweden AB:s förteckning av registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av dessa 

aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter 

dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Valberedningens mandatperiod sträcker 

sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. 

 

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre 

representerar en av de tre största accepterande aktieägarna eller har avyttrat hela sitt innehav. 

Ny aktieägare i storleksmässig turordning ska därefter erbjudas att utse ny ledamot om det 



krävs för att minst två aktieägare ska vara representerade i valberedningen. För det fall två 

aktieägare redan är representerade kan valberedningen avstå från att erbjuda ny aktieägare 

plats i valberedningen. 

 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av 

ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för 

valberedningens utseende, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. 

 

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att 

valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till 

valberedningens ledamöter. 

Dessa principer ska gälla tills vidare. 

 


